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Olemme seuranneet tyytyväisinä ja hieman 
 yllättyneinäkin STM:n päätöksentekokykyä te-
hohoitokapasiteetin lisäämisessä (1).

Etenkin Hus-alueella koronaepidemian alun 
vaikeassa vaiheessa tehohoitokapasiteetti oli 
täyttyä. Paikkoja lisättiin, ja huhtikuun 2020 
puolivälissä niitä oli enimmillään 481 (2). Käyt-
töön niistä joutui kuitenkin tuolloin vain 42 pro-
senttia.

Tätä vertailukohtaa vasten päättäminen 
 oikeuspsykiatrian ja psykiatrian, erityisesti vaa-
tivan psykoosikuntoutuksen, paikoista näyttää 
hyvin erilaiselta.

Esimerkiksi Husin 120-paikkaisen tehoste-
tun osastohoidon ja oikeuspsykiatrian yksikön 
käyttöaste on ollut vuosia noin 100 prosenttia.

Niuvanniemen ja Vanhan Vaasan sairaalois-
sa käyttöaste on ollut viime vuosina 93–96 pro-
senttia (3,4). Ne vastaavat lähes kaikista Husin 
ulkopuolisista oikeuspsykiatrisista laitospai-
koista.

Psykiatrinen vankisairaala on tarkoitettu 
vankeinhoidon akuuttisairaalaksi. Siellä joudu-
taan nyt hoitamaan kroonisesti psykoottisia 
 tutkintavankeja kohtuuttoman pitkään odotta-
massa kuntouttavaa ja progressiivista hoitoa 
tarjoavaa sairaalaa.

Kansainvälisten laatusuositusten mukaan 
psykiatrisen yksikön käyttöaste tulisi yleisesti 
olla 85 prosenttia (5). Korkeampi käyttöaste 
johtaa jopa useiden kuukausien hoito- ja mie-
lentilatutkimusjonoihin. Seurauksena on myös 
väkivallan lisääntyminen (6) ja henkilöstön 
 palaminen loppuun (7).

Erityistason oikeuspsykiatrisissa yksiköissä 
käyttöastetavoite voi olla korkeampi (8). Tämä 
edellyttää kuitenkin yleispsykiatriseen palvelu-
järjestelmään nykyistä enemmän kuntoutuska-
pasiteettia, jotta hoitoketju ei tukkeudu.

Vaikka psykiatrian sairaalapaikkapula ei  liity 
koronapandemiaan, alamme on toiminut jo 
vuosia pandemiaa muistuttavissa oloissa 
 kysynnän ja tarjonnan epäsuhdassa.

Suomessa sairaalapaikkojen määrä on las-
kenut vuodesta 2009 enemmän kuin missään 
muussa OECD-maassa, yli 50 prosenttia. Mer-
kittävä osa oli psykiatrisia paikkoja (9).

”Kaikki osastot joutuvat ottamaan potilaita 
ylipaikoille, pahimmillaan jopa patjapaikoille 
– näihin on pakko varautua jo alkavan viikon-
lopun aikana. Pulaa voi tulla myös eristystilois-
ta”, on ainakin Husissa tutuksi tullut ohje psy-
kiatrian päivystäjille.

Erityistason oikeuspsykiatrinen ja tehostettu 
osastokuntoutuskapasiteetti on Suomessa kuta 
kuinkin täyttynyt.

Peräänkuulutamme päätöksenteolta vastaa-
vaa sitoutumista STM:n ja sairaanhoitopiirien 
laatua sekä yhdenvertaisuutta korostaviin 
 arvoihin, kuin mitä tehohoitokapasiteetin lisää-
misessä on tehty.

Samaa sitoutumista yksiköidemme henkilö-
kunta osoittaa toiminnassaan joka päivä. l
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